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 گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه مرتعداري، گروه ارشد کارشناسی آموخته دانش2

  5/5/1393 ؛ تاریخ پذیرش: 25/11/1392: تاریخ دریافت
  1چکیده
 دانش، جوامع، اصلی سرمایه ر،عص این در .است شده معرفی دانش قرن عنوان به یکم و بیست قرن
 به باشد، جامعه سعادت خدمت در سرمایه این که این براي .است ها آن انسانی منابع نگرش و مهارت
 کشورها توسعه هاي برنامه هسته کارآفرینی توسعه حاضر، حال در .است نیاز کارآفرینی هاي قابلیت
 طبیعی .دارد اي   ویژه جایگاه انسانی منابع نیکارآفری هاي قابلیت در گذاري سرمایه رو، این از. است
 زمینه در خصوص هب است آموزش برساند مقصود این به را ما کشور تواند می که چیزي بارزترین است،

 تربیت کشاورزي، خصوصاً مختلف، سطوح در آموزش اصلی کارکردهاي از یکی کارآفرینی.
 مروري صورت به که حاضر مقاله راستا همین در .باشد می کارآفرین و خالق افراد و التحصیالن فارغ
 کشاورزي آموزش هاي برنامه در کارآفرینی به توجه ضرورت و تاهمی تا شده سعی است، شده تهیه

 تشویق و ترغیب فناوري، انتقال اشتغال، موجب کشاورزي بخش در کارآفرینی ،مقاله در شود. بررسی
 عدالت و درآمد مناسب توزیع ها، آن از اثربخش هاستفاد و جدید منابع کشف و گذاري سرمایه

 بر کیدأت با مقاله، این در د.شو می زندگی کیفیت بهبود و جامعه در خالقیت و نوآوري اجتماعی،
وضعیت این بهبود منظور به مناسب هاي راهبرد ،کشاورزي آموزش هاي برنامه در کارآفرینی تاهمی 
  شود. می ارائه

  

  کارآفرینی ،کشاورزي برنامه اشتغال، کشاورزي، شآموز کلیدي: هاي هواژ
                                                             

  Alikhany.mehdi@yahoo.com: مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
 انسانی نیروي کیفیت بهبود دیگر عبارت به و افراد تولیدي ظرفیت بهبود و ارتقاء در آموزش نقش

 آن دنبال  به و گرفت قرار توجه مورد 1950 دهۀ از تولید و وري بهره افزایش یعنی آن اقتصادي تأثیر و
 عنوان تحت )Becker and Shultz( شولتز تئودور و بیکر چون پردازانی هنظری توسط ،1960 دهۀ در

 طریق از نظریه، این اساس بر .گردید مطرح جدي طور هب )Human Capital( انسانی سرمایه نظریه
 وري  بهره افزایش بخشید. ارتقاء توان می را کار نیروي وري بهره انسانی، سرمایه موجودي افزایش
 افزایش به تواند می خدمات و صنعت کشاورزي، اقتصادي هاي بخش از یک هر رد نیز کار نیروي

 گردد. کشور اقتصادي رشد ارتقاء به  منجر نهایت در و نموده کمک ها آن از یک هر اقتصادي وري  بهره
 منزله به جامعه هر تجمعی و رود می شمار به کشور هر توسعه در مؤثر عامل ترین مهم انسانی نیروي
 مختلف سطوح در انسانی نیروي کمی توسعه به توجه که  طوري هب شود، می محسوب جامعه آن ثروت

 سالمت بر نیز منفی اثرات منابع، اتالف بر عالوه نیاز، بر مازاد آموختگان دانش تربیت و خدمات ارائه
 ماهر، و متخصص انسانی نیروي رو این از ).1382 همکاران، و رحمانی( گذاشت خواهد جامعه
 گرفته کار به جامعه یک اقتصادي توسعه و تفعالی براي و شود می محسوب جامعه یک اصلی سرمایه

 خالقیت، اقتصادي، هاي تفعالی حوزه نظران صاحب و اندیشمندان بیشتر ).1380 (گلکار، شوند می
 در ريماندگا و تموفقی کلیدي عوامل را محور دانش تولید و کارآفرینی خالصه طور هب و نوآوري
  ).Heizer and Render, 2001( دانند می المللی بین و ملی سطوح در امروزي رقابتی بازارهاي عرصه

 کنون تا دور گذشته از یافته توسعه حتی و توسعه حال در کشورهاي در که ییها دغدغه از یکی
 .باشد می ازارکارب نیازهاي با آموزشی نظام دادهاي برون الزم سازگاري و انطباق عدم است، بوده مطرح
 که است شدیده آموز جوانان و التحصیالن  فارغ بیکاري یا و شغلی انحراف انطباق، عدم این پیامد
 برود سئوال زیر و گرفته قرار تردید مورد آموزشی نظام بیرونی و درونی کارآئی گردد می باعث

  ).1385 همکاران، و زاده (شریعت
 ایفا جهانی اقتصادي حتی و یملّ توسعه و رشد تداوم، در حیاتی نقش که است فرآیندي کارآفرینی

 معنوي، مادي، از اعم منطقی هايحمایت جهت در مناسب جو و بستر ایجاد لزوم بنابراین کند. می
 گردد. می احساس ما کشور در پیش از بیش کارآفرینان و کارآفرینی از علمی و تحقیقاتی فرهنگی،

اقتصادي توسعه و رشد موتور را کارآفرینان اقتصاددانان که ستا حدي به کارآفرینی بحث تاهمی 
 و تحول عوامل ترین مهم از را ها آن مدیریت دانشمندان و )Schumpeter, 1934( دانند می جامعه
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 از برخوردار افرادش که محیطی هر بنابراین آورند. می شمار به عصرحاضر در سازمانی هاينوآوري
  ).Kazemi, 2008( داشت خواهند متنوع و پویا اقتصادي شند،با کارآفرینی هنر و تفکر

 به منجر تحصیلکرده نیروي تربیت و کشاورزي هاي دانشکده گسترش که بود براین عقیده زمانی
 برداشته ماهر انسانی نیروي تربیت براي زیادي هاي قدم راستا این در .شد خواهد کشاورزي توسعه

 ظرفیت و سو یک از کشاورزي هاي رشته در دانشجو پذیرش دتعدا به اجمالی نگاهی که است شده
 مقوله این  به کافی و جدي توجه بیانگر روشنی به دیگر سوي از ها رشته این در آزاد دانشگاه پذیرش

 نظر به کشاورزي هاي  رشته دانشجویان و التحصیالن فارغ تعداد نظر از امروزه که طوري هب .باشد می
 کمبود کشاورزي تحصیلکرده نیروي تعداد نظر از چهگر بنابراین، .باشد داشتهن وجود کمبودي رسد می

 شدگان تربیت که است این امر واقعیت است؟ نکرده رشد باید، که طور آن ما کشاورزي چرا نداریم،
 تمایل هستند، الزم کاربردي و عملی هاي مهارت و ها قابلیت فاقد کشاورزي، زمینه در ما عالی آموزش

 این در استخدام به ها آن رضایت و دولتی نهادهاي در جذب به التحصیالن فارغ این شدید بسیار
 این مقابل، در .است تواقعی این بر گویایی و بارز نشانه ناچیز، بسیار مزایاي و حقوق با حتی واحدها،

 پرزحمت، شغلی را کارها گونه این اکثراً و دهند  نمی نشان خود از چندانی رغبت تولیدي کار به افراد
 و ولینئمس انتظار که صورتی در .کنند  می تلقی دانشگاهی التحصیل فارغ یک شأن از دور و درآمد کم

 کار نیز جامعه دیگر افراد براي خود، اشتغال بر  عالوه که است این کشاورزي التحصیالن  فارغ از جامعه
 اقتصادي رشد روند بررسی با .یندنما یفاا ار اساسی نقش نیز کشاورزي توسعه در و کنند ایجاد

 زیادي نقش زایی اشتغال و اقتصادي رشد در کارآفرینان که شود می مشخص یافته، توسعه کشورهاي
 افراد تربیت کشاورزي آموزش ویژه هب مختلف سطوح در آموزش اصلی کارکردهاي از یکی .اند داشته
  ).1390 موسوي، و (بردبار باشد می کارآفرین و خالق
 اینترنتی جستجوي و اي کتابخانه روش از اطالعات گردآوري منظور بهپژوهش  این درپژوهش:  شناسیروش
 که منابعی معرفی به ابتدا مقاله این در کارآفرینی، به توجه مورد در بهتر درك براي که است. شده استفاده
 این ضرورت و تاهمی بررسی به سپس و پردازیم می هستند، کارآفرینی مقوله فهم براي اصلی منابع امروزه
 و آفرینی کار موضوع درباره کنند می سعی گران پژوهش امروزه پرداخت. خواهیم کشاورزي آموزش در مقوله

 درك مقوله این در مهم و گر مداخله عوامل از بتوانند تا آورند دست به بیشتري اطالعات آن، فرآیند چگونگی
 میان از ).Bull and Willard, 1993; Bygrave and Hofer, 1991; Gartner, 2001( کنند پیدا بهتري

 شمار از که دهند می دست به اطالعاتی آن تاهمی نیز و کارآفرینی فرآیند مورد در منبع سه اطالعاتی منابع این
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 از آن در موجود اطالعات و شده بنا پژوهشی کارهاي پایه بر نشریات مانند منبع اولین. هستند اصلی منابع
 درباره هایی کتاب کارآفرینی، زمینه در درسی کتب دانشگاهی، نشریات: مثل شود  می ارائه پژوهش قطری

 خالصه ها، خبرنامه خبري، هاي گاهنامه نوشت، - دیگر یا نوشت خود کارآفرینان هاي  نامه زندگی کارآفرینی،
 از که هستند مطالبی دانش زمینه در اصلی منبع دومین اما دولتی. هاي نشریه و ها نشست و ها همایش در مقاالت
 .هستند فعال آفرینان کار کنونی وضع دهنده نشان که مطالبی یعنی آیند، می دست به آفرینان کار مستقیم مشاهده

 فردي هاي دانسته و ها تجربه توان  می موردي مطالعه نیز و موجود اطالعات بررسی و ها مصاحبه کمک به
. کند کمک مقوله این ربهت شناسایی به تواند می تجربیات این تحلیل. داد قرار یگریکد اختیار در را کارآفرینان

 مقوله فعاالن هاي نطق و ها سخنرانی شامل توان می را کارآفرینی به مربوط دانش زمینه در اصلی منبع آخرین
 و قدرت منبع، ینا در موجود اطالعات. کنند می ایراد گوناگون هاي همایش و ها نشست در که دانست علم این

 داده آموزش آفرینی کار مورد در مطالبی تا سازد می فراهم را فرصتی اما ندارد، را قبل اصلی منبع دو کیفیت
 سال 25 حدود از که کند می فراهم کارآفرینی آموزش تکامل و رشد براي خوبی زمینه منابع این تمام .شود
    ).1387 میري، (علی دارد ادامه امروز به تا پیش

  
   بحث و نتایج
 بینی پیش را تقاضا و کشف را ها فرصت که است کسی کارآفرین: کارآفرینی و کارآفرین مفهوم

 و سازماندهی عامل تولید، فرآیند موجد او گیرد. می عهده به را آن نوسانات از ناشی خطر و کند می
 است شود؟ لیدتو روشی چه با و شود؟ تولید چقدر شود؟ تولید چه مانند تصمیماتی ولئمس

 کار، و کسب هاي فرصت ارزشیابی و دیدن توانایی که هستند کسانی کارآفرینان ).1378 (صمدآقایی،
 دارا را تموفقی کسب براي مناسب تفعالی شروع و ها، آن از سود گرفتن براي الزم منابع آوري جمع

 را کارآفرینی )1988( میالن کم و الو از نقل به همکاران و هنري ).Henry et al., 2003( .باشند می
 .یردگ صورت ها زمینه از تعدادي در است ممکن البته که کنند می تلقی جدید و مهم کاري ایجاد

 جریان یک عنوان هب را کارآفرینی) 1989( بیگریو و پالتو از نقل به همکاران و هنري یادآوري برحسب
 قدرت از که داندمی خوداشتغال فردي ار کارآفرین کانتیلون، .بودن حالت یک تا کند می توصیف

 و کندمی ضرر یا سود طریق این از و داشته ریسک به تمایل بوده، برخوردار خوبی اقتصادي بینی پیش
 تمرکز نقطه که دهدمی نشان تعریف این .کندمی کمک بازار اقتصاد پایداري و تعادل به نتیجه در

 و ویژگی از کارآفرین اقتصادي عملکرد او براي و ودهب کارآفرین شخص کارآفرینی بحث در کانتیلون
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 و کسب خودش که کسی: باشد این کارآفرین تعریف ترین رایج شاید .دارد بیشتري تاهمی رفتارش
 براي هنري کارآفرینی که گردد می منتهی فرض این به که مهم، کار یک خلق یعنی .کند می آغاز را کاري
 و ها مهارت با را فرد آن درباره پرورشی و آموزش ره است، شخصی کار و کسب یک شروع

 )1934( شومپیتر ژوزف ).Henry et al., 2003( کرد خواهد آماده کار آن انجام براي الزم هاي توانایی
 کارآفرینی زیر هايتفعالی از هریک نامبرده دیدگاه از .داندمی "خالق تخریب" فرایند را کارآفرینی
 و کار انجام فرایند در جدید روشی ارائۀ -ب ،جدید خدمتی یا کاال ارائۀ - الف :گرددمی محسوب

 تولید و کار و کسب انجام جهت جدید منابعی یافتن -د ،تازه بازاري به دسترسی و گشایش -ج ،تولید
   .جدید تشکیالت هرگونه ایجاد -ه و

 مختلف ايهبخش در کارآفرینی مفاهیم و تعاریف :کشاورزي بخش در کارآفرینی مفهوم
 در کشاورزي در کارآفرینی اگرچه .هستند یکی بنیاد و اصول نظر از )خدمات و صنعت کشاورزي،(

 در اما ندارد، اقتصادي هايبخش سایر یا و شهري نواحی در کارآفرینی با تفاوتی خود ماهیت و اصل
 تکنولوژي، ش،آموز مدیریت، سرمایه، نظیر کارآفرینی توسعۀ جهت نیاز مورد دادهايدرون واقع

 در ماهر کار نیروي و توزیع شبکه بازار، به دسترسی نقل، و حمل هايزیرساخت نهادها، و مؤسسات
 یافت کشاورزي و روستایی مناطق از ترراحت اقتصادي هايبخش سایر و صنعتی مناطق و شهرها

 شکاف .دارد صولالمحمختص و المزرعهمختص الشرایط،مختص حالت کشاورزي کارآفرینی .گردد می
 و کشاورزي بر صنعت چیرگی و توسعه حال در کشورهاي در شهري و روستایی مناطق میان تروسیع

 اجتماعی -اقتصادي هايویژگی با همراه صنعت، سمت به توسعه هايسیاست و هااستراتژي گرایش
 در .باشد داشته رشد کمتر کشاورزي کارآفرینی تا است شده باعث کشاورزي و روستایی جامعۀ

 هايتوانمندي فاقد او .است کشور در تولید مأمور ترینضعیف کشاورز ،توسعه حال در کشورهاي
 کارآفرین یک نقش در تا است ملی و محلی هايسازمان و دولت طرف از الزم هايحمایت و ايحرفه
 مناسبی هاي  سیلپتان داراي و بوده کشورها این در غنی منبع یک زمین که وجودي با .کند عمل پویا

   ).1382 یعقوبی،( هستند ضعیف و فقیر کشاورزان هم هنوز اما باشد،می کارآفرینی جهت
 کشاورزي، کار بازار در دگرگونی ت،جمعی رشد شدن، جهانی( بازار در گرفته صورت تغییرات

بر بتنیم تجاري کشاورزي سوي به حرکت( کشاورزي هايسیاست ،)بازار شدن رقابتی غذایی، تامنی 
 از )طبیعی منابع زیستی، تنوع محیطی، زیست مباحث کاري،کم و بیکاري افزایش( جامعه خود و )بازار

 تحوالت خاطر به .سازدمی نمایان پیش از بیش را کشاورزي در کارآفرینی ضرورت که هستند عواملی
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 بازار بر مبتنی کشاورزي و بوده الزم کشاورزي تولید کنونی هايشیوه در ساختاري دگرگونی یک فوق،
 کشاورزي، نوع این در .بود خواهد کشاورزي توسعه اساسی استراتژي پایدار، توسعه چهارچوب در

 هايخواسته بر مبتنی که رقابتی بازار در را خود تولیدات بتواند که کند تولید نحوي به بایستی کشاورز
 را مشتري نیازهاي و بوده شناسفرصت یبایست کشاورز منظور ینا هب .برساند فروش به است، مشتري

 .نماید اجرا و طراحی نیازها این برآوردن جهت در الزم استراتژي سپس و نماید شناسایی درستی به
   ).1384 حسینی،( باشد کارآفرین یک بایستی امروز کشاورز دیگر عبارتی به

 داشت توجه این به یدبا چیزي هر از قبل: کشاورزي) آموزش اهداف و (برنامه کشاورزي آموزش
 باشد می اجزائی دربرگیرنده که بود خواهیم رو به رو کشاورزي آموزش نام با آموزشی نظام یک با که
 که آنچه گذارند، می هم بر عوامل یا اجزا این که تأثیراتی با و شده آموزش نظام یک وارد اجزا این و

 ایجاد در را گوناگونی اهداف کشوري هر شد. خواهد خارج آموزش نظام از بوده، آموزشی نظام هدف
 امور متخصص تربیت آموزشی هاي نظام از برخی هدف کند، می دنبال کشاورزي آموزش مراکز اداره و

 و مزرعه در تفعالی و کار براي را ماهر و متخصص افراد تا است کشاورزي هاي تفعالی براي مزرعه
 کشاورزي در دولتی خدمات بخش در استخدام منظور به را افراد تربیت دیگر، بعضی کند، آماده روستا
 حال هر به سازند. می آماده عالی آموزش به ورود جهت را افراد نیز برخی و دهند می قرار هدف

 مسیر، تعیین و باشد می خود خاص اصول و اهداف داراي آموزشی هر چون کشاورزي آموزش
 قبل از باید اصول و اهداف این و بوده اهداف و صولا بر مبتنی باید ... و تغییر ایجاد ریزي، برنامه
 افرادي همه براي برنامه کلمه ).1381 همکاران، و مقیمی( باشند شده ریزي برنامه و مشخص و روشن

 طرح برنامه ست.ا ها تفعالی روند دانستن و کردن کار آگاهانه معناي به و آشنا پردازند می کاري به که
 شده تکوین معین هدفی به حصول براي ویژه اولویتی با که هایی تفعالی مانجا مراحل از است روشنی

 کیفیت که است عواملی از یکی نیز ها هدف تاهمی است. مابین فی مراحل کلیه و مقصد ،مبداً شامل و
  ).1386 محمدي، (ملک آورد می پدید را اي برنامه چنین طرح لزوم و

 بتوانند: که باشد می دلسوز و متخصص دانشمند، ه،فرهیخت افرادي تربیت کشاورزي آموزش هدف
 ،کیفیت) (مدیریت کنند تولید تري کیفیت با کاالي ،وري) بهره (مدیریت کنند جلوگیري منابع اتالف از
 برخورد ،زمان) (مدیریت کنند جلوگیري وقت اتالف از ،زمان) (مدیریت کنند تولید بیشتري سرعت با

 و کشف دنبال هب ،راهبردي) (مدیریت باشند داشته ها حدودیتم و موانع با تري صحیح و بهتر
 گذاري سرمایه بیشتر و بوده بینی پیش قوه داراي ،نوآوري) و (خالقیت باشند جدید منابع از برداري بهره
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 این از و ،وري) بهره (مدیریت باشند گرفته فرا را صحیح برداري بهره ،ریزي) برنامه و نگري (آینده کند
  ).1375 زاده، آقاسی( کنند ایفا کشاورزي توسعه در را اي عمده نقش نندبتوا طریق

 انسانی منابع پرورش محور حول بیشتر کارآفرینی آموزش سر بر بحث اصوالً: کارآفرینی آموزش
 مطلب این .شود می محسوب توسعه کننده تعیین منابع جزء محور، دانش اقتصاد در که گردد می کارآمد

 که را صنایع نیاز و اجتماعی عدالت دغدغه و باشد نیز توسعه حال در کشورهاي کیدتأ مورد تواند می
 زیر مسائل به کارآفرینان که است بهتر .سازد مرتفع هستند، درگیر آن با توسعه حال در کشورهاي

 از برداري بهره براي آن مدیریت و منابع کسب ،ها فرصت شناسایی چگونگی :کنند توجه بیشتر
 شریک و شده حساب هاي ریسک انجام ،مفید هاي حل راه به رسیدن و خالقیت کاربردن هب ،ها فرصت

   ).Michael et al., 2005( ها پاداش و پیامدها در شدن
 از بخشی عنوان به کشاورزي هاي هنرستان در اکنون :ایران کشاورزي آموزش در کارآفرینی آموزش
 عنوان با درس یک ارائه حد در رینیکارآف آموزش دانشگاهی، پیش و عمومی هاي آموزش

 قرار کاردانش رشته گروه در که کشاورزي هاي گرایش از برخی براي واحد دو ارزش به "کارآفرینی"
 عالی آموزش سساتؤم سطح در و بوده آموزشی هاي کارگاه و ها سخنرانی برگزاري گاهی و گیرند می

 هاي دوره ،"کارآفرینی" عنوان با ختیاريا واحدي 3 درس یک ارائه با آموزش نوع این کشاورزي،
  ).1390 موسوي، و (بردبار باشد می ... و آموزشی هاي  کارگاه و سمینارها ها، سخنرانی و رشد پیش
جامعه است، داده رخ نوین هاي تکنولوژي در که عظیمی تحوالت اب: کارآفرینی ضرورت و تاهمی 
 است. شده استوار اطالعات و دانش پایه بر که داد اي جامعه به را خود جاي تدریج هب صنعتی عصر

 افزایش را کار ارزش اجتماع سطح در و شده وري بهره افزایش و پویایی سبب اجتماع در کارآفرینان
 به جامعه تشویق سبب کارآفرینان برند. می باال را جامعه بدنه در تالش و سعی روحیه و دهند می

 کارآفرینی که زمانی شود. می اجتماع در بالندگی و رشد جبوم امر همین و شوند می خالق کارهاي
 جامعه آن شود پذیرفته کشاورزان خصوصاً جامعه یک افراد اکثریت توسط زندگی شیوه یک عنوان به

  سبب: کارآفرینی زیرا یابد. می توسعه و رشد سریع بسیار
 نیروي چند یا یک به حداقل بالطبع کنند می شروع را جدید شغل یک کارآفرینان که زمانی :اشتغال 

 دارند، که زایی اشتغال قابلیت علت به کارآفرینان بخشند. سامان را خود کارهاي تا دارند نیاز استخدامی
 بنابراین، کنند. می کمک است ها دولت اجتماعی، اقتصادي، کالن اهداف از که بیکاري نرخ کاهش به
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 (همچون اقتصادي تفعالی یک در که آوري نو و باشد کار نیروي اشتغال ساز زمینه تواند می کارآفرینی
 آخرین اساس بر شود. می جامعه در اشتغال ایجاد به منجر شود می ایجاد فرد خود توسط کشاورزي)
 از درصد 42 فقط است شده انجام آن در ایرانیان نگاه و کار فرهنگ عنوان تحت که نظرسنجی

در این هستند. گرایی وظیفه هاي شغل چارچوب در یا و اداري ثابت هاي شغل خواهان ایران تجمعی 
 داراي خواهند می که داشتند اظهار دنیا تجمعی از درصد 62 از بیش 2000 سال در که است حالی
 منظور به ریسک پذیرش آماده باال تجمعی کل از درصد 34 باشند، خوداشتغالی) ت(فعالی مستقل شغل

 شدت به کارآفرینی روحیه امروزه داشتند. تأکید فردي هاي تعالیف بر متکی شغلی رضایت به دستیابی
 اجتماعی اقتصادي، شرایط به توجه با طرفی از است. گسترش حال در ایران جوان تجمعی میان در

 اعمال به عنایت با است. شده تاهمی داراي پیش از بیش کارآفرینی به توجه حاضر، حال در کشور
 خصوصی، بخش در گذاري سرمایه هاي محدودیت همچنین و لتدو گري تصدي کاهش  سیاست

 کشاورزي بخش در اشتغالی خود و کارآفرینی مشاغل سمت به کار جویاي زنان و جوانان دهی سوق
 که دارد جوانانی به احتیاج بوده بشري تمدن کنندگان آغاز از یکی که مملکتی یابد. می ضرورت

 جهات از اشتغالی خود پدیدة .)1384 (رضوي، دهند تشکیل هجامع در را اشتغال و تولید هاي کانون
 افراد همت و گرایش محیطی علل از کارآفرینی پژوهشی ادبیات متون در است. تاهمی داراي متعددي

 هاي دوره در است. شده اشاره نیز درآمد تکافوي عدم یا و شدن بیکار همچون مواردي به کارآفرینی به
 باشند، می کار نیروي کاهش از ناگزیر بزرگ کارهاي و کسب از بسیاري که اقتصادي بحران و رکود
 باشد مؤثر کار نیروي معیشتی نیازهاي از بخشی تأمین در تواند می کشاورزي قسمت در اشتغالی خود

 در اشتغال ایجاد به منجر آفرینی کار .)1389 قربانی، (حاجی بکاهد رکود دوره اجتماعی عوارض از و
 -تصاديقا مشکالت از بسیاري ریشه که را بیکاري مشکالت کارآفرینی بنابراین شود. یم وسیع مقیاس

  .)1388 پور، خسروي و (حسینی دهد می کاهش ،است اجتماعی
 این و دارد وجود توسعه حال در و یافته توسعه کشورهاي بین فناوري، شکاف :فناوري انتقال 

 توسعه حال در به یافته توسعه کشورهاي يسو از فناوري جریان که شود می کمتر زمانی شکاف
 که گیرد، می صورت مختلف طرق به آن انتقال و تولید گران پژوهش وسیله هب ها  فناوري شود. سرازیر

 و حسینی ؛1388 (اسدي، کنند می کمک خویش جامعه به ها فناوري این تر سریع انتقال به کارآفرینان
 ).1388 پور،  خسروي
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 کارآفرینی :ها آن از اثربخش استفاده و جدید منابع کشف و گذاري یهسرما تشویق و ترغیب 
 استفاده بی است ممکن که را بی ها مهارت و عمومی اندازهاي پس ،ها سرمایه ،منابع که شود می موجب

 پور، خسروي و حسینی ؛1384 (رضوي، دارد وا تحرك به ثرؤم طور  به باشند مانده باقی سرگردان و
1388.(   

 جوامع از هایی بخش فقر باعث تبعیض تاریخ، طول در :اجتماعی عدالت و درآمد مناسب توزیع 
 کارآفرینی توسعه است. خوبی ابزار کارآفرینی توسعه راهبرد ماندگی عقب این جبران براي است. شده

 ؛1384 (رضوي، دهد می کاهش را ها نابرابري و کند می کمک جوامع در درآمدها مناسب توزیع به
  ).1389 قربانی، حاجی ؛1388 پور،  خسروي و حسینی

 بهبود را زندگی کیفیت کارآفرینی :زندگی کیفیت بهبود و جامعه در خالقیت و نوآوري 
 هاي تالش گونه این جدیدند. خدمات و کاالها توسعه و ابداع حال در پیوسته ،کارآفرینان بخشد. می

 ،طریق این از و شود می تر ثرؤم تولید هاي سیتمسی و بهتر آالت ماشین و تکنولوژي تولید موجب ،بدیع
 و تر راحت را زندگی و بخشد می بهبود را زندگی کیفیت و یابد می ارتقاء خدمات و محصوالت

 ).1388 پور، خسروي و (حسینی کند. می تر ساده

 ،تحریک عامل ،تابرق حس تشویق و تحریک عامل: را کارآفرینی توان می ،شده یاد موارد بر عالوه
 و ها شکاف ،خلل رفع عامل ،بازارها ارتباط و یکپارچگی عامل ،تولید عوامل کردن مهیا و ترکیب

 نشینی میز  پشت (کاهش اداري بوروکراسی کاهش عامل ،تولید عوامل از یکی ،اجتماع و بازار تنگناهاي
 حرفه و شغل از فراتر (کارآفرینی محلی و ملی حیات تجدید و تحول عامل ،و...) گرایی عمل مشوق و

 روان و نوآوري عامل ،جدید بازارهاي گسترش و ایجاد ،شناخت عامل ،است) زندگی شیوه یک ،است
  ).1388 پور، خسروي و (حسینی کرد. تلقی پویا اقتصاد در تعادل عامل و تغییر کننده
 تمسیس که شود می مشخص ایران در کشاورزي آموزش شروع نحوه بررسی: یکارآفرین آموزش موانع
 وارد غرب از فعلی موجود ساختار با کشاورزي آموزش واقع در و شده وارد خارج از موزشآ فعلی
 با کشور کشاورزي بخش و روستاها واقعی محیط بین مناسبی رابطه بنابراین و است شده کشور

 به آموزش ماهیت و محتوا نمودن نزدیک در اصلی موانع از یکی موضوع این .ندارد وجود آموزش
 که دیگري عمده مانع ).1384 ،حسینی( است شده موجب را کشاورزي و روستا محیط واقعی ایطشر
 محیط و آموزشی محیط بین شده ایجاد جغرافیاي فاصله دارد قرار آموزش کارایی افزایش مقابل در
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 در و دانشجویان ارتباط زمینه در دیگري موانع ایجاد به منجر خود به خود که باشد می کشاورزي واقعی
 ارتباط کارآفرینی .گردد می کشاورزي با مرتبط کارهاي و کسب با کشاورزي التحصیالن فارغ نتیجه

 شجویان،ندا میان در کارآفرینی تقویت هاي الزمه از یکی بنابراین .دارد نوآوري و خالقیت با مستقیمی
 محور ،فراگیر محیطی ینچن ایجاد الزمه که باشد  می دانشجویان خالقیت و ابتکار مشوق محیطی ایجاد
 جمله از و ها دانشگاه در موجود هاي تواقعی به توجه .باشد می آموزشی هاي محیط و ها دانشگاه بودن

 موارد برخی در و محور تواحم بیشتر ها دانشگاه که است تواقعی این گویاي کشاورزي هاي دانشکده
  ).1381 ، نصیري( باشند می محور آموزشگر

  
  گیري نتیجه
 متوازن، و پایدار توسعه به نیل براي و باشد می انسانی عامل اي، جامعه هر در توسعه عامل ترین ممه
 عنوان به آموزشی هاي نهاد در جامعه مختلف هاي بخش نیاز مورد و کارآمد و متخصص نیروي تربیت

 در اقتصادي و تولیدي مهم هاي بخش از نیز کشاورزي است. مطرح ضروري و اساسی اصل یک
 به افزون روز نیاز است. برخوردار توجهی شایان تاهمی و نقش از که آید می شمار به توسعه هاي برنامه
 جدید هاي فناوري کارگیري به و کشاورزي توسعه ضرورت تولید، امکانات شدن محدود و غذایی مواد

 هاي توانمندي و ها مهارت تقویت و بهبود و دانش کسب با موضوع این و کند می ایجاب را مؤثرتر و
 "کارآفرینی" جمله از جدیدي مفاهیم به توجه همچنین بود. خواهد پذیر امکان بخش این انسانی منابع

 حداکثر جهت در مؤثري هاي گام ها کشور از بسیاري که است گردیده سبب امروز دنیاي در
 به کارآفرینی نمایند. ولمتح را خود اقتصاد و برداشته موجود، انسانی و مادي امکانات از برداري بهره

 که است مفهومی موجود، هاي فرصت و امکانات از گیري بهره و نو هاي اندیشه ارائه فرایند معناي
 توجه لزوم کشور، اقتصاد در کشاورزي بخش نقش به توجه با دارد. همراه به را بسیاري افزوده ارزش

 سمت به را جامعه و گردد مخاطبان میان در کارآفرینی به منجر که هایی آموزش ارائه و بخش این به
   نماید. می ناپذیر اجتناب امري دهد، سوق تولید امکانات مجموع از بهینه استفاده

  
  پیشنهادات

 بعد از را کشاورزي بخش فعلی هاينارسایی و فعلی هايتوانمندي و انسانی نیروي وضعیت باید
 سیستم پایداري و تعادل تا دارد ضرورت مندظامن دید داشتن رابطه این در .نمود شناسایی کارآفرینی
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 ایستیب .نخورد هم به جامعه اقتصادي و اجتماعی هايسیستم سایر با آن تعامل و کشاورزي
   :گنجاند کشاورزي هاي برنامه در کار این براي را مناسبی هايراهکار

   دولت هايسیاست -الف
   عهتوس هايریزيبرنامه در کشاورزي به بخشی اولویت

  کشاورزي بخش هاي سیاست -ب
  کشاورزي ریزيبرنامه در آموزش به بخشی اولویت

  کشاورزي آموزش بخش هاي سیاست -ج
 ،کار و کسب هايمهارت آموزش ،کشاورزي آموزش ریزيبرنامه در کارآفرینی به بخشی اولویت

 براي کارآفرینی آموزش مدتکوتاه هايبرنامه ،کارآفرینانه هايمهارت و خصوصیات تقویت و توسعه
 هاي دوره چارچوب در کارآفرینی مدت بلند آموزشی هاي دوره تدوین ،کشاورزان مختلف هايگروه

 مضامین کردن وارد ،کشاورزي گروه براي ها دانشگاه در يدکتر و ارشد کارشناسی  کارشناسی، صیلیتح
  کند. بارور کودکان در را ینیکارآفر انگیزه ایجاد بذر تواند می درسی هاي کتاب در کارآفرینی

  اجتماعی -اقتصادي شرایط -د
 شبکۀ و نظام ،فرینیکارآ هايشبکه توسعۀ و ایجاد ،کارآفرینی درباره ايمشاوره هاي برنامه تنظیم
 امکانات و تسهیالت ،مالیاتی هايمشوق و هاوام ایجاد ،توسعه و پژوهش ،کارآفرینی اطالعاتی
 و کارآفرینی فرهنگ ترویج ،)کارآفرین کشاورزان ( موفق الگوهاي به هتوج و کارگیري هب ،فیزیکی
 بخش در کارآفرینی فرهنگ گسترش ،ها آن از قدردانی و مطبوعات طریق از نمونه کارآفرینان معرفی
 کشاورزي به وابسته جدید کار و کسب یک اندازيراه جهت هاییاستراتژي ارائه ،تعاونی و دولتی

   ).1382 زن، پاپ(
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Abstract 2 

Twenty-first centuries is introduced as the century of knowledge. In this 
century, main capital of societies is knowledge, skills and attitudes of its human 
resources. For this capital be in community welfare service, entrepreneurial 
abilities is required. Currently, development of entrepreneurship is the core of 
programs developed countries. Hence, investment in in entrepreneurial capabilities 
of human resources has a special place. Naturally, the most obvious thing that can 
bring us to this goal is education especially in the field of entrepreneurship. One of 
the main functions of education levels, especially in agriculture, is education of 
graduates and creative people and entrepreneurs. According to the present paper 
has been prepared as an overview, importance and necessity entrepreneurship 
investigate in agricultural education programs. In this paper, entrepreneurship in 
the field of agriculture led to employment, technology transfer, encouraging 
investment and explore of new resources and effective use of their, appropriate 
distribution of income and social justice, innovation and creativity in the 
community and improve the quality of life. In this paper, appropriate strategies 
present to improve this situation with emphasis on the importance of 
entrepreneurship in agricultural training programs. 
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